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Amb el segon lliurament de SALAT, es confirma que Lloret i els seus habitants són quelcom més que un escenari per a turistes i que un decorat pels
milers de visitants que venen a casa nostra…..
Al darrere de les cases i dels carrers que visitem, descobrim protagonistes,
espais i esdeveniments que amaguen histories de vida, que són el fil que
uneix el destí de les persones nascudes aquí i de les que han vingut a viure.
Sabem que aquestes històries són moltes vegades un record d’elles
mateixes. Al ser compartides i explicades, som conscients, que els records
i la realitat, a vegades s’allunyen.
Malgrat aquest fet, encara hi ha alguna cosa que les uneix. Com la unió
d’uns veïns que comparteixen carrers i espais, d’uns veïns i veïnes que
s’ajuden i es donen suport amb una mateixa finalitat: tirar endavant i fer
front a la vida amb el seu millor somriure. Aquesta unió, aquesta solidaritat i aquesta actitud, s’agraeix, sobretot en aquests temps convulsos on la
il·lusió i l’esperança és l’últim que s’ha de perdre.
Xavier Orri, Martín Gallego, David Salcedo i Paco Membrives
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Fotografia de portada
La mà d’en Joan és la mà d’un pastisser, d’un ceramista i d’un joier. Una mà que diu
molt de la seva vida.

María Teresa Casas Colomé

Rambla Romà Barnés

w
La platja era el pati de l’escola, de
l’escola Nacional de nois, ubicada a la Rambla Romà Barnés
i amb pati al darrere, a la banda
de marc. A la platja hi jugàvem,
tot l’any, entre les barques,
als toldos dels veranejants, i
amb l’arribada del bon temps hi
passàvem hores i hores a l’aigua.

La Maria Teresa, nascuda al carrer Sant Romà a la casa on el seu pare regentava una
barberia, recorda com la Rambla Romà Barnés, era un carrer més del seu barri. Un
barri que quedava delimitat per l’església a una banda, la riera a l’altra, el carrer Hospital Vell i la platja.
De la seva infantesa, guarda molts records, però recorda especialment als veïns i
veïnes i anar a la font de la Plaça del Carme a buscar aigua acompanyada de la seva
germana Maria Carme.

Quan jugàvem a la riera i
veiem passar un grup de
noies, deixàvem de jugar,
ens situàvem a sota del
pont i miràvem cap amunt,
per veure sota les faldilles.
Era el nostre sexshop.

El seu barri, era un barri viu i ple
de vida. La fusteria d’en Sensio,
després convertida en bodega,
la botiga del recader Ramon, la
Catuca, de Can Bolet, netejant
el peix a la font, la gent mudada
per anar al Cinema,....

Cristina Relat Lloveras

Plaça del Carme

La plaça del Carme, on el seu pare, en Jaume, i la seva mare, la Nati, varen regentar
La Bodega, on ella ajudava en sortir de l’escola i als estius. A la mateixa plaça el Cine
Moderno, on la seva mare regentava el bar i on ella i les seves germanes ajudaven a
tenir-ho tot preparat i enllestit, sobretot els dies que hi havia sesión doble.
La Capella dels Sants Metges, capella de l’Hospital de Pobres de Lloret, on es va casar
l’any 1988, amb en Francesc, i que al ser tan petita i no hi cabíem tots els convidats,
van parlar amb la família Ruscalleda (Cal Dragó) que regentaven un bar - restaurant al
davant perquè obrissin les portes del local, i així acollir els convidats al casament.

Per la Cristina Relat aquests carrers són l’escenari que ha acollit gairebé la meitat de
la seva vida. Per ella molts dels seus records van lligats a aquests carrers. El carrer
Sant Lluc, un carrer petit i estret on varen néixer ella i les seves germanes, l’Anna i la
Rosa.
La Cristina recorda amb cert respecte i una mica de por, a l’últim hereu de la família
Ball·llatinas, en Lluís Xiberta, un home especial, amb molt de geni i caràcter que va
viure a la casa de la Plaça Santa Cristina.
I l’Hotel Planas, uns dels primers hotels de Lloret on la Cristina ha treballat fins a la
seva jubilació. I on els seus records es tornen aspres per les hores i hores de treball i
esforç per tirar endavant el negoci.

De la casa de Cal Baster recorda a la Teresita i la Montserrat Guinovart i als fills de
la primera en Josep Maria i la Pilar Ferrer, així com la pastisseria que varen regentar
durant anys.

Joan Bernat Montero

Plaça d’Espanya

La família Bernat habita aquesta casa des de l’any 1840,
any en què es va construir l’immoble a l’indret conegut com
La Plaça i que amb el temps va adoptar diferents noms com
Plaça de la Constitució o l’actual Plaça d’Espanya. La Plaça va
ser fins l’any 1962 l’escenari escollit per ballar el tradicional
Ball de Plaça o Dansa de Ses Almorratxes. (Pàgina anterior)

Per moltes generacions de lloretencs i lloretenques va ser
la Plaça de Can Tossa i és que com explica en Joan durant
molts anys una família de la població veïna de Tossa de Mar
que venia a fer mercat a Lloret, tenia la parada davant de
casa seva. D’aquí que el motiu de la família Bernat, sigui Can
Tossa.

A la casa de la família Bernat, en Joan Baptista, home polifacètic que sempre va
mostrar una sensibilitat especial cap a la literatura, l’art i la màgia va fer construir
un petit teatre. Aquest va ser escenari de projeccions i espai on exhibir les seves
habilitats en l’àmbit de la cartomàgia. Disciplina de la qual fou pioner i tot un referent i que el va portar a guanyar el premi Internacional de Màgia celebrat a Ginebra l’any 1952.

En Joan que a més de pastisser i
joier també és ceramista recorda
l’anècdota que li explicava el seu
pare relacionada amb el mascaró
de la Blanca Aurora, que ell ha
donat forma al seu taller. Quan
l’embarcació fou desmantellada el mascaró es va guardar als
baixos de Can Ravich, a la bodega magatzem que la família
Parés tenia a la Rambla Romà
Barnés. Va ser allà on el varen
localitzar, entre botes de vi, en
Joan Baptista Bernat i el seu
amic Esteve Fàbregas. Actualment, el mascaró es conserva al
Museu de les Reials Drassanes
de Barcelona.
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